
 
 
Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, затверджено-
го розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2013 року 
№ 381/2013-р, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції в області 
28 листопада 2013 року за № 80/1914: 

1. Нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації з 
врученням цінного подарунка кожному: 

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків, вагомий особистий внесок у забезпечення раціональ-
ного використання та охорони земельних ресурсів та з нагоди Дня земле-
впорядника: 

працівників Хмельницької регіональної філії державного підприємства 
“Центр державного земельного кадастру”: 

ВИШНЕВСЬКОГО 
Віктора Юрійовича 

– техніка-землевпорядника ІІ категорії Городоцького 
районного виробничого відділу 

 

ЮРЧУК 
Олену Євгенівну 

– начальника Ізяславського районного виробничого 
відділу 

 

працівників Головного управління Держгеокадастру в області: 
ГУДЗЯКА 
Олександра Васильовича 

– головного спеціаліста відділу землеустрою та охо-
рони земель управління землеустрою та охорони 
земель

 

ПЛАХТІЯ 
Володимира Миколайовича 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу розпорядження землями сільськогосподар-
ського призначення управління землеустрою та охо-
рони земель

 

ЯГОДІНА 
Дмитра Михайловича 

– заступника начальника відділу ринку та оцінки зе-
мель 
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2) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток області, високий професіоналізм, сум-
лінну працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня: 
БАЛАЦЬКУ 
Наталію Василівну 

– начальника відділу торгівлі Хмельницької дирекції 
публічного акціонерного товариства “Укрпошта” 

 

БОБАК 
Лесю Петрівну 

– старшого солдата, діловода військової частини 
А4009 

 

ВОЛОХОВИЧ 
Ірину Анатоліївну 

– підполковника служби цивільного захисту, заступ-
ника начальника загону – начальника відділення 
персоналу Аварійно-рятувального загону спеціаль-
ного призначення Головного управління ДСНС 
України в області

 

ГНАТЮК 
Ольгу Олегівну 

– головного спеціаліста юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ГОЛОВКО  
Зінаїду Степанівну 

– старшого солдата, планшетиста інформаційно-
комунікаційного вузла військової частини А0711 

 

ГУСАК  
Наталію Володимирівну 

– прибиральника службових приміщень відділу гос-
подарського забезпечення управління фінансово-
господарського забезпечення апарату обласної дер-
жавної адміністрації

 

ДУБИЦЬКУ  
Ніну Федорівну 

– керівника приватного підприємства “Гринчуцьке” 
та сільськогосподарського приватного підприємст-
ва “Фарна”

 

ДУПЛЯК 
Тетяну Василівну 

– заступника директора Департаменту – начальника 
управління освітньої діяльності та організаційного 
забезпечення Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації

 

ЄМЕЛЬЯНОВУ 
Ганну Олександрівну 

– консультанта відділу організаційного, аналітичного 
та кадрового забезпечення виконавчого апарату об-
ласної ради

 

КЛЕВАНСЬКУ 
Тетяну Дмитрівну 

– бухгалтера Хмельницької дирекції публічного акціо-
нерного товариства “Укрпошта” 

 

КОЗАКОВУ  
Наталію Вікторівну 

– професора кафедри педагогіки Хмельницької гума-
нітарно-педагогічної академії 

 

КРЕЩЕНЕЦЬКУ 
Олену Володимирівну 

– старшого сержанта, фельдшера медичного пункту 
військової частини А2502 

 

КРУЛИК 
Стефанію Едуардівну 

– начальника відділу державної підтримки регіональ-
ного розвитку управління регіонального розвитку 
та будівництва обласної державної адміністрації

 

ЛЕМЕШКО 
Тетяну Василівну 

– головного спеціаліста відділу реагування на над-
звичайні ситуації та підготовки органів управління 
управління з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації 
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ЛЕУС 
Тетяну Федорівну 

– начальника відділу забезпечення діяльності керів-
ництва апарату обласної державної адміністрації 

 

ЛЮБАС 
Оксану Іванівну 

– головного спеціаліста відділу роботи із звернен-
нями громадян апарату обласної державної адмі-
ністрації

 

МЕЛЬНИК  
Наталію Олександрівну 

– працівника Збройних сил України, бухгалтера 
інженерно-аеродромної служби військової частини 
А2502

 

МІШУРОВУ 
Наталю Василівну 

– молодшого сержанта, начальника аптеки – фарма-
цевта військової частини А0661 

 

НИКОЛАЙЧУК 
Ірину Юріївну 

– сержанта, санітарного інструктора медичного пункту 
військової частини А2641 

 

ОГОРОДНИК 
Людмилу Петрівну 

– начальника відділу фінансових послуг Хмель-
ницької дирекції публічного акціонерного това-
риства “Укрпошта”

 

ПЕТРИНУ 
Ярину Ярославівну 

– начальника відділу поштових послуг Хмельницької 
дирекції публічного акціонерного товариства 
“Укрпошта”

 

РАДУШИНСЬКУ 
Оксану Петрівну 

– журналістку, літераторку, редактора-ведучу радіо-
програм комунального підприємства “Районна ра-
діокомпанія Старокостянтинівської районної ради 
Хмельницької області”

 

РАЗУМОВУ 
Валерію Анатоліївну 

– викладача, завідувача відділу “Фортепіано” Хмель-
ницького музичного училища імені В. Заремби, 
заслуженого працівника культури України 

 

РИДЧУК 
Наталію Петрівну 

– підполковника медичної служби, начальника сто-
матологічного відділення Хмельницького військо-
вого госпіталю

 

РОМАНОВУ 
Тетяну Сергіївну 

– солдата, кухаря їдальні (солдатської) взводу бойо-
вого та матеріального забезпечення військової час-
тини 3053 Національної гвардії України 

 

СЕМЕНЧУК 
Світлану Анатоліївну 

– заступника начальника відділу з питань докумен-
тального забезпечення, протокольної роботи та звер-
нень громадян виконавчого апарату обласної ради

 

СЕМІРЯКОВУ  
Роксолану Михайлівну 

– лейтенанта поліції, інспектора з ювенальної пре-
венції сектору превенції Кам’янець-Подільського 
відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в області

 

СКОПОВСЬКУ 
Ларису Іванівну 

– молодшого сержанта, бухгалтера першої категорії 
фінансово-економічної служби військової частини 
А2502

 

СЛОБОДЯН 
Галину Миколаївну 

– старшого солдата, бухгалтера (2-ї категорії) фінан-
сово-економічної служби військової частини А2641
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СОЛОГУБ  
Марину Миколаївну 

– старшого лейтенанта поліції, оперуповноваженого 
сектору агентурно-оперативної роботи управління 
карного розшуку Головного управління Націо-
нальної поліції в області

 

СУРНИК 
Ольгу Петрівну 

– старшину, фельдшера медичного пункту військової 
частини 3053 Національної гвардії України 

 

ТУКАЛО 
Ольгу Володимирівну 

– начальника відділу розвитку бізнесу з корпора-
тивними клієнтами Хмельницької дирекції публіч-
ного акціонерного товариства “Укрпошта”

 

ФЕДОРУК 
Світлану Миколаївну 

– завідувача Другої Хмельницької державної нотарі-
альної контори 

 

ЧЕРЕВЧЕНКО 
Людмилу Петрівну 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу комунікацій з громадськістю та моніто-
рингу суспільно-політичної ситуації управління ін-
формаційної діяльності та комунікацій з громад-
ськістю обласної державної адміністрації

 

3) за вагомий особистий внесок у справу культурного і духовного від-
родження України, розвиток образотворчого мистецтва, багаторічну сумлінну 
працю, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя від дня народження 
КАРВАСАРНОГО Володимира Івановича, члена Національної спілки художників 
України; 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг та з 
нагоди святкування Дня працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення: 

АТАМАНА 
Миколу Станіславовича 

– слюсаря контрольно-вимірювальних приладів і 
автоматики комунального підприємства “Теплоко-
муненерго” Ярмолинецької районної ради

 

КИЦУНА 
Петра Володимировича 

– начальника дільниці по обслуговуванню та ремон-
ту водопровідних мереж “Шепетівського кому-
нального підприємства водопровідно-каналізацій-
ного господарства”

 

НЕСТЕРУКА 
Анатолія Макаровича 

– заступника Хмельницького міського голови 

 

СКАВРОНСЬКУ 
Галину Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу житлової політики та 
комунального господарства управління житлово-
комунального господарства обласної державної 
адміністрації

 

СОСОНЮКА 
Миколу Анатолійовича 

– електрогазозварника підрозділу ЖЕК № 1 кому-
нального підприємства “Славутське житлово-кому-
нальне об’єднання”

 

ТАРНОВСЬКУ 
Марину Володимирівну

– водія пасажирського тролейбуса Хмельницького 
комунального підприємства “Електротранс” 
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ШЕПТИЦЬКУ 
Ніну Павлівну 

– головного спеціаліста відділу економічного аналізу 
управління житлово-комунального господарства 
обласної державної адміністрації 

 

5) за багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий про-
фесіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 60-річчя 
від дня народження КОЗИЦЬКУ Наталію Василівну, начальника обласного бюро 
судово-медичної експертизи; 

6) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток і популяризацію спортивного руху у місті Городок 
та з нагоди 60-річчя від дня народження ПАНТЄЛЄЄВА В’ячеслава Івановича, 
тренера-викладача з боротьби вільної спортивного клубу “Епіцентр”; 

7) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у 
розвиток театрального мистецтва та з нагоди Міжнародного дня театру: 

ГОДОВАНЮК 
Марину Володимирівну 

– артистку драми вищої категорії обласного ака-
демічного музично-драматичного театру імені 
М. Старицького

 

САВИЦЬКУ 
Ольгу Володимирівну 

– художника-оформлювача ігрових ляльок акаде-
мічного обласного театру ляльок 

 

ФАТЄЄВУ 
Ельвіру Володимирівну 

– артистку балету вищої категорії обласного ака-
демічного музично-драматичного театру імені 
М. Старицького

 

8) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди 50-річчя від дня народження 
РЯБЧУК Любов Іванівну, начальника відділу молоді та спорту виконавчого 
комітету Нетішинської міської ради; 

9) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у соціально-економічний розвиток Городоцького району та з 
нагоди 80-річчя від дня народження БИТОГО Анатолія Івановича, генерального 
директора товариства з додатковою відповідальністю “Городоцьке”; 

10) за вагомий особистий внесок у зміцнення національної безпеки, 
високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов’язку та з нагоди 
27-ї річниці створення Служби безпеки України працівників Управління 
Служби безпеки України в області: 

КОВШОВА  
Олега Валерійовича 

– майора  

 

КУЛЬЧИЦЬКУ 
Ольгу Владиславівну 

– підполковника  

 

ОЛІЙНИКА 
Ігоря Юрійовича 

– капітана 

 

ОСТАПЧУКА 
Олександра Володимировича

– капітана 
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СУПРУНА 
Сергія Анатолійовича 

– капітана 

 

11) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня Національної гвардії України військово-
службовців військової частини 3053: 
ЛОБАНОВА 
Сергія Васильовича 

– прапорщика, начальника варти 

 

ЧАБАНА  
Івана Анатолійовича 

– прапорщика, начальника варти 

 

12) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Старокостянтинівського 
району ФЕСУНА Сергія Никаноровича, голову Старокостянтинівської районної 
державної адміністрації; 

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток Старокостянтинівського району ОГУЯ 
Олександра Володимировича, керівника західного кластеру товариства з обме-
женою відповідальністю “Енселко Агро”; 

14) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, осо-
бистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності 
держави в зоні проведення операції Об’єднаних сил СЛОБОДЯНИКА Юрія 
Олександровича, підполковника податкової міліції, старшого оперуповнова-
женого з особливо важливих справ оперативно-технічного відділу оператив-
ного управління Головного управління ДФС в області; 

15) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми і молоддю та з нагоди 50-річчя від дня народження 
ТЕРПЯК Людмилу Анатоліївну, провідного психолога відділу методичного 
забезпечення соціальної роботи обласного центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді; 

2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному:  

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання служ-
бових обов’язків, вагомий особистий внесок у забезпечення раціонального 
використання та охорони земельних ресурсів та з нагоди Дня землевпорядника 
працівникам Головного управління Держгеокадастру в області: 

ДОРОТЮКУ 
Сергію Михайловичу 

– державному кадастровому реєстратору відділу у 
Кам’янець-Подільському районі міськрайонного 
управління у Кам’янець-Подільському районі та 
м. Кам’янець-Подільський
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МАЛЮТІ 
Лілії Василівні 

– заступнику начальника управління – начальнику від-
ділу державної реєстрації об’єктів державного зе-
мельного кадастру управління державного земель-
ного кадастру

 

2) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-тех-
нічний, культурно-освітній розвиток області, високий професіоналізм, сумлін-
ну працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня: 

ГУК 
Інні Володимирівні 

– солдату, оператору відділення автоматизованих 
систем управління військової частини А2641 

 

ЛОПАТОВСЬКІЙ 
Наталії Володимирівні 

– начальнику відділу роботи із зверненнями грома-
дян апарату обласної державної адміністрації 

 

МАТКОВСЬКІЙ 
Галині Петрівні 

– прибиральнику службових приміщень відділення 
комунально-експлуатаційного забезпечення центру 
забезпечення Головного управління Національної 
поліції в області

 

МОЛЯРЧУК 
Лілії Павлівні 

– працівнику Збройних Сил України, діловоду відді-
лення персоналу військової частини А2641 

 

НЕДОБУЗІ 
Галині Іванівні 

– прибиральнику службових приміщень відділення 
обслуговування центру забезпечення діяльності 
Головного управління ДСНС України в області

 

ОСМАНОВІЙ 
Людмилі Василівні 

– бухгалтеру – касиру І-ІІ категорії військової час-
тини 3053 Національної гвардії України 

 

СІКОРСЬКІЙ 
Аліні Станіславівні 

– оператору комп’ютерного набору 1-ї категорії від-
ділу служби “102” управління організаційно-аналі-
тичного забезпечення та оперативного реагування 
Головного управління Національної поліції в об-
ласті

 

3) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг та з 
нагоди святкування Дня працівників житлово-комунального господарства і 
побутового обслуговування населення: 

 

БЕВЗІ  
Ірині Володимирівні 

– майстру виробничо-диспетчерської служби міського 
комунального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” 

 

ВОЙЦЕХІВСЬКОМУ 
Сергію Георгійовичу 

– водію автотранспортних засобів комунального під-
приємства “Міськводоканал” Дунаєвецької міської 
ради

 

КАШТАНОВІЙ  
Ніні Іванівні 

– менеджеру житлових будинків комунального під-
приємства Нетішинської міської ради “Житлово-
комунальне об’єднання”

 

НІЖНІКУ 
Олександру Євгеновичу 

– машиністу насосних установок каналізаційної на-
сосної станції № 2 Волочиського комунального під-
приємства водопровідно-каналізаційного господар-
ства “Джерело”
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ПЕЧЕНЮК 
Людмилі Григорівні 

– начальнику технічного відділу Славутського управ-
ління водопровідно-каналізаційного господарства 

 

4) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання війсь-
кового обов’язку та з нагоди Дня Національної гвардії України військово-
службовцям військової частини 3053: 

ГОРБАНЮ 
Олексію Васильовичу 

– прапорщику, начальнику варти – командиру відді-
лення начальників варти 

 

ФРАНЦІШКЕВИЧУ 
Максиму Вікторовичу 

– сержанту, діловоду (з декларування і люстрації) 
служби кадрової роботи 

 

5) за вагомий внесок у розвиток сектору реальної економіки області та 
з нагоди відкриття підприємства КУШАЛУ Віктору Олександровичу, директору 
товариства з обмеженою відповідальністю “Спільне українсько-німецьке 
підприємство “2К”; 

6) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Старокостянтинівського 
району ХАВАРУ Юрію Івановичу, заступнику директора по будівництву това-
риства з обмеженою відповідальністю “Моноліт ЦМ”; 

7) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я Старокостянтинівського 
району СТІХАРЄВУ Володимиру Олексійовичу, головному лікарю Старокос-
тянтинівської центральної районної лікарні; 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


